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OMSCHRIJVING

Een echt unieke residentiële ontwikkeling met meer dan
honderd jaar geschiedenis en uitstekende
gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder 2
zwembaden. Een once in a lifetime gelegenheid.

Casa Burés is tussen 1900 en 1905 gebouwd en biedt de mogelijkheid een eigendom
te verwerven in de wijk Eixample in een van 's werelds meest indrukwekkende en best
bewaarde modernistische gebouwen.

De renovatie van Casa Burés bewaart niet alleen de structuur van het gebouw en de
opgesomde decoratieve elementen, maar behoudt ook alle voordelen van zijn
modernistische architectuur: licht, ruimte, bewoonbaarheid, hoogwaardige
materialen en de zoektocht naar nieuwe oplossingen en maximaal comfort.

Elke deur, raam, plafond, vloer, beeldhouwwerk en ruit van glas-in-lood is nauwgezet
bestudeerd door deskundigen in het modernistische erfgoed van Catalonië. De meest
waardevolle elementen werden gerestaureerd door gespecialiseerde vakmensen,
terwijl anderen werden vervangen door identieke stukken die zijn aangepast aan de
hedendaagse doeleinden of die een nieuw leven worden ingeblazen als decoratieve
elementen.

Het renovatieproces heeft de Modernistische waarden van het gebouw opnieuw
geïnterpreteerd en aangepast aan verschillende levensstijlen, in de vorm van 26
exclusieve, luxueuze eigendommen.

De 16 Berenguer-appartementen meten tussen 120 m² en 170 m². Deze voormalige
huurappartementen zijn liefdevol gerestaureerd en bieden een unieke kans voor
echte liefhebbers van de wijk Eixample.

Met een verscheidenheid aan opties voor grootte en lay-out, sommige met uitzicht op
de straat en anderen op de rustige binnenplaats, bewaart al deze appartementen de
modernistische lucht van het gebouw dankzij hun hoge plafonds, grote ramen en met
de hand betegelde mozaïekvloeren.

Het frisse, gastvrije interieur combineert een traditionele stijl met functionele
details, zoals de gecombineerde woonkamer en keuken, gescheiden door glazen
schuifzeilen om het licht te maximaliseren en ruimte te besparen.

lucasfox.co.nl/go/bcn1961

Zwembad, Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi,
Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Hoge plafonds, Gemeenschappelijk terras,
Verwarming, Uitzicht, Thuis bioscoop,
Nieuwbouw, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging,
Airconditioning, 
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De ontwikkeling van Casa Burés biedt eigenaars toegang tot diensten en
voorzieningen die elders in Barcelona ongekend zijn. 2 gemeenschappelijke ruimtes -
de benedenverdieping en de bovenste terrassen - geven bewoners de kans om te
genieten, te lachen en te ontspannen in een prachtige omgeving. De
benedenverdieping is omgetoverd tot een binnenzwembad, een fitnessruimte, een
thuisbioscoop, een wijnkelder, een werkruimte en een professionele keuken en
eetkamer, ideaal voor het ontvangen van grote groepen vrienden. Het bovenste
terras biedt een buitenzwembad. Bij Casa Burés geniet u het hele jaar door van
ongeëvenaarde kwaliteit van leven.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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	Een echt unieke residentiële ontwikkeling met meer dan honderd jaar geschiedenis en uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder 2 zwembaden. Een once in a lifetime gelegenheid.

